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Pangan : Hak Azasi Manusia

 Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948
bahwa : “hak atas pangan adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari hak asasi manusia”

 Konvensi Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (The International Covenant on Economic, 
Social, and Cultural Rights) tahun 1966, bahwa 
“kecukupan pangan dan terbebas dari kelaparan 
adalah hak dasar setiap indvidu (the fundamental 
right to freedom from hunger and malnutrition)”



 Deklarasi Roma tentang keamanan Pangan Dunia 
(Rome Declaration on World Food Security) dalam KTT 
Pangan Dunia (World Food Summit)  tahun 1996, 
ditanda tangani oleh 112 kepala negara atau penjabat 
tinggi (termasuk Indonesia) dari 186 negara , bahwa  
“pemberian tekanan pada human right to adequate 
food (hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara 
cukup), dan perlunya aksi bersama antar negara 
untuk mengurangi kelaparan “

• Hari Pangan Sedunia tahun 2007,  tema menekankan 
pentingnya pemenuhan Hak Atas Pangan

Pangan : Hak Azasi Manusia



 Millenium Development Goals (MDGs) menegaskan 
bahwa “tahun 2015 setiap negara termasuk 
Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan 
dan kelaparan separuhnya” 

 UU RI No. 18  tahun 2012  yang menggantikan UU RI 
no 7 tahun 1996 tentang Pangan menyatakan “ 
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang 
paling utama dan penemuhannya merupakan 
bagian dari hak azasi manusia yang dijamin di 
dalam UUD RI 1945  sebagai komponen dasar untuk 
mewujudkan SDM berkualitas”.

Pangan : Hak Azasi Manusia



Ketahanan Pangan (food security)

• UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan : 
Ketahanan Pangan : kondisi terpenuhinya pangan bagi 
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan 
terjangkau.

• UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan
Ketahanan Pangan : kondisi terpenuhinya pangan bagi 
negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara berkelanjutan. 



Perubahan Paradigma 
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan & Gizi

Food and nutrition security 
exists when all people at all 
times have physical, social and 
economic access to food, which 
is safe and consumed in 
sufficient quantity and quality 
to meet their dietary needs and 
food preferences, and is 
supported by an environment of 
adequate sanitation, health 
services and care allowing for a 
healthy and active life . ”
(FAO & UNSCN, 2012)
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SISTEM PANGAN NASIONAL
(UU 18/2012 tentang Pangan)

 Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara
mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas
Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk
menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya
lokal.

 Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam
memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang
dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di
tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya
alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat

 Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan
benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan
kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
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Ketahanan Pangan Pada 
Masa Pandemi Covid -19

 Menurut  FAO bahwa pembatasan sosial dan 
skema penguncian (lockdown) akan  
mempengaruhi produksi pertanian global serta 
dikuatirkan terjadi kelangkaan dan darurat 
pangan 

 Pandemi covid dapat memiliki dampak serius pada 
produksi dan pengolahan tanaman pangan yang 
bersifat padat karya akibat kurangnya tenaga kerja 
dan penghentian produksi sementara (Laporan 
ILO, April 2020)



Ketahanan Pangan Pada 
Masa Pandemi Covid -19

 Pembatasan pergerakan dapat mencegah  petani 
mengakses pasar dan berakibat pada terbuangnya 
pangan.  Para petani sekarang tidak mampu menjual 
produk mereka di pasar  lokal atau ke restoran, hotel 
dan tempat rekreasi lainnya, yang mungkin ditutup 
untuk sementara (Laporan ILO, April 2020)

 Petani kecil tidak memiliki akses terhadap pasar yang 
luas, hasil produksi pertaniannya dijual di pasar lokal 
dengan harga  murah. Sementara harga bahan 
pertanian meningkat (Pusat Penelitian 
Kependudukan). 



Ketahanan Pangan Pada 
Masa Pandemi Covid -19

• Hasil Pemetaan Dinas Pertanian TPH bahwa aktivitas 
usaha tani tanaman pangan dan hortikultura 
tertunda dan tidak maksimal karena himbauan 
mengurangi keluar rumah

• Hasil survey Perkumpulan Pikul  terhadap pelaku 
rantai pertanian di Propinsi NTT  dampak covid-19 
menunjukkan sebanyak 64% petani mengalami 
penurunan produksi sampai 50% dari sebekumnya. 
Sementara konsumsi bahan pangan meningkat  
para perantau kembali ke desanya (situs berita 
Lingkungan, Mei 2020)



Ketahanan Pangan Pada 
Masa Pandemi Covid -19

• Kondisi pandemi COVID-19  mengakibatkan 
ketersediaan akses terhadap makanan menurun, 
akan diperparah dengan semakin memburuknya 
pandemi  serta larangan perpindahan penduduk

• Hasil survey LBH Bandung pada bulan maret 2020 
bahwa pandemi covid-19 meningkatkan kesulitan 
akses atas beberapa komoditi pokok bagi golongan 
buruh dan pelaku usaha kecil karena adanya 
pengurangan pendapatan dan berhenti sementara 
dari pekerjaan atau usahanya.



Pengaruh Pandemi Terhadap Akses Atas Bahan Pangan

Hasil survey LBH Bandung 
pada bulan maret 2020 di 
Propinsi Jawa Barat 



Kebijakan Pangan di Masa Pandemi 

Beberapa Kebijakan Pangan di masa pandemi covid-19 
menurut Peneliti Departemen Ekonomi CSIS  Indonesia :
 Perubahan Pola Rantai Pasok Pangan 
 Dari perspektif produksi, terjadi perubahan terkait pasokan 

input 
 pola perubahan jalur pasokan lebih banyak menuju pasar 

modern dan berbasis online

 Peningkatan Fasilitas Produksi di Sektor Pangan
 Fasilitas dan bantuan sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kinerja produksinya.
 protokol produksi yang dapat menjamin kualitas dan 

keamanan pangan 



 Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan

 untuk menjamin ketersediaan, stabilitas, dan serapan bahan 
pangan pokok, dengan cara memastikan stok bahan pangan 
serta memastikan kelancaran sistem logistik pangan nasional 

 Optimasi Distribusi Pangan dan Pentingnya 
Protokol Logistik

 Jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis 
terutama memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat 
dengan tetap mengacu pada protokol logistik

Kebijakan Pangan di Masa Pandemi 



Langkah Strategis Saat Pandemi Covid-19

 Langkah Strategis Kementan di saat Pandemi 
Covid-19

memastikan petani tetap berproduksi dengan memberikan 
jaminan harga jual yang wajar di tingkat petani.
perbaikan distribusi (antar provinsi) dan sistem logistik 
pangan nasional.
penguatan cadangan pangan pemerintah di provinsi/ 
kabupaten dan lumbung pangan masyarakat.
percepatan realisasi bantuan pemerintah dan penyaluran 
sarana produksi
mendorong di daerah untuk menyediakan pangannya 
sendiri  melalui skema Pengembangan Pangan Lokal
Urban farming  dan pemanfaatan lahan pekarangan

https://republika.co.id/tag/produksi


Urban Farming (Pertanian Kota)

 Pengertian dan Prinsip Urban Farming 
 Praktik menanam, mengolah, dan mendistribusikan makanan di 

atau sekitar kota
 Suatu aktivitas pertanian di dalam atau sekitar perkotaan yang 

melibatkan ketrampilan, keahlian dan inovasi dalam budidaya atau 
pengolahan makanan

 Ramah lingkungan yang memanfaatkan dan mendaur ulang sumber 
daya dan limbah perkotaan



Tujuan Urban Farming

• Meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan atau 
pendapatan

• Mengoptimalkan pemanfaatan lahan sempit di 
perkotaan

• Pembelajaran dan peningkatan SDM di bidang 
Pertanian

• Mengembangkan dan memperluas kesempatan 
berusaha dan kesempatan kerja produktif serta 
menciptakan lapangan kerja baru sektor non formal

• Penanggulangan kemiskinan di kalangan keluarga 
miskin (Gakin) di Kota



Kegiatan Urban Farming di Beberapa Kota 

Urban Farming di Kelurahan 
Polehan Malang : menumbuhkan 
semangat peduli lingkungan 
dan memberdayakan lingkungan 
sekitar untuk mencukupi 
kebutuhanan masyarakat

Urban farming di kawasan 
Cempaka Putih Timur, Jakarta 
Pusat bertujuan menyerap 
lapangan kerja, edukasi bertani, 
serta memenuhi kebutuhan dan 
menekan harga sayur.

http://kelpolehan.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/54/2019/07/WhatsApp-Image-2019-07-25-at-11.49.26.jpeg
http://kelpolehan.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/54/2019/07/WhatsApp-Image-2019-07-25-at-11.49.26.jpeg


Kegiatan Urban Farming di Beberapa Kota 

Integrated Urban Farming  
di kota Magelang, 

merupakan keterpaduan 
pertanian, pangan, 

peternakan, dan perikanan 
dan  berkontribusi untuk 

ruang terbuka hijau



 FAKTA 
 Sebagian besar populasi manusia 

di perkotaan
 40-60% pendapatan masyarakat 

kota untuk pangan
 sebagian masyarakat miskin 

dan kelaparan di perkotaan  
(Sastro, 2001, BPTP)

 TANTANGAN
 Arti Urban Farming atau 

pertanian perkotaan TIDAK 
dianggap kecil, terpinggirkan, 
tetapi 

 Menjadi prioritas untuk 
dikembangkan  mendukung 
peningkatan Ketahanan 
Pangan Masyarakat



Terima Kasih . .


